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Numri i lëndës: 2018:042793 

Datë: 31.12.2018 

Numri i dokumentit:     00198363 

 

P.nr.89/17 

 

NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail 

Suka,  me Sek. Juridike Vjollca Bytyqi, në çështjen penale ndaj të akuzuarit O. G. nga fsh. D.  

Komuna Suhareke, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vjedhje pylli nga 

neni 358 par. 1  i Kodit Penal, nr.PP/II. nr.114-1/2017 të datës  10.02.2017, në prezencë të 

prokurorit te PTH-së  nga Prizreni Atnor Skoro,  te  akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av S. H., në 

seancën  e shqyrtimit  fillestar,  te mbajtur me dt.20.12.2018  mori publikisht  shpalli dhe me 

date 31.12.2018 përpiloi këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

 Ndaj të akuzuarit: O. G., nga i ati R., e ema F., e lindur S., i lindur më 

24.04.1976, nga fsh. D. Komuna Suhareke,   ku dhe tani jeton,  i martuar, baba i dy fëmijëve, 

ka te kryer shkollën fillore,   i gjendjes së mesme ekonomike, me pare i pa dënuar shqiptar 

shtetas i Republikës se Kosovës, me numër personal ..............., 

 

Konform nenit 363 par. 1 . 1 të KPP-së. 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse me date 02.09.2015 rreth orës 16:35 minuta, ne fshatin D. Komuna e Suharekës 

me qellim te vjedhjes, i ka prerë drunjtë ne pyllin e fqinjit te tij, te dëmtuarit R. Rr. me qellim 

te drunjtë e prera te shiten, me vëllim te përgjithshëm 1.5 m3 , me te cilin veprim te njëjtit i 

shkakton dem material ne shume prej 50 euro.  

          

   Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza.  

 

Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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Me këtë kishte për të kryer veprën penale vjedhja e pyllit, nga neni 358 par. 2 

lidhur me par. 1 te Kodit Penal.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren me aktakuzën PP/II.nr.114-1/2017 të datës  

10.02.2017, ndaj të pandehurit O. G. nga fsh. D.  Komuna Suhareke, për shkak të dyshimit të 

bazuar se ka kryer veprën penale vjedhje pylli nga neni 358 2 lidhur me par. 1  i Kodit Penal, si 

në aktakuze të cilën gjatë seancës  se shqyrtimit fillestar e ka përfaqësuar prokuroi i shtetit  në 

Prizren Atnor Skoro. 

 

I cili pas leximit te aktakuzës dhe pas analizimit te shkresave te lëndës dhe provave ne 

te cilat janë paraqitur ne kallximin penal si dhe duke pas parasysh përshkrim faktik te 

diapozitivit te aktakuzës se ne rastin konkret kemi te bëjmë me prerje te drujve ne pronën 

private ku te dëmtuarit R. Rr. ku sasia e druve është 1.5 m3 e duke u bazuar ne nenin 358 par. 1 

te KP, e cila paraqet se vepra penale ekziston kur kemi te bëjmë me prerje te drujve mbi 2 m3 e 

pasi qe ne rastin konkret sasi e druve është 1.5 m3 kjo nuk paraqet sipas Kodit Penal, Vepër 

penale dhe ne rastin konkret kemi vepër kundërvajtëse, dhe ne këtë drejtim prokurori i shtetit 

heqë dorë nga akuza per shkak te veprës penale vjedhja e pylli nga neni 358 par. 2 lidhur me 

par. 1 te KP-së.  

 

Andaj gjykata pas tërheqjes nga akuza të prokurorit të shtetit, ndaj të akuzuarit, vendosi   

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

        

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 454  të KPP-së. 

 

 

GJYKATA  THEMELORE NË PRIZREN DEGA NË SUHAREKË 

 

                                                 Gj y q t a r i,  

                                                                      Qemail Suka 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKË: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa në afat prej l5 

ditëve, pas pranimit  të njëjtit - Gjykatës së Apelit të në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 


